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  سيدموسی عثمان ھستی

 ٢٠١۴ جنوری ٠۴
  

  طنزآنست که ازسنگرآشکارھدف پنھان رابزند
 

 بابی ايمانی ايمان داری روبرو ھستی 

 نگوتورازپنھانی که روزی گرددعيانی

 مانی ازخودنمان نشانیب خواھی زنده 

 "کجاکاری کندعاقل که بازآيدپشيمانی"

 شاعربی وزن وبی ترازو

سياف   استادۀمصاحب ريوی کاناداانتاوايالت ی انتقادی بينام درتورنتو  طنزی وۀکه گذشت خبرنگارماھنامای درھفته 

 . شده اندناراحتاز آن شورای نظارسخت   که پيروان سياف و،ال بردؤکابل رازيرس افشار جالد

چون در اين جا و ھر آن جائی که خود حضور داشته باشم ھيچ يک ازنوکران آنھا جزأت روياروئی با اين فلم را ندارند، 

 دستور ساالرجنگھای تنظمی افشارمشھوربه طوفان بی خدا سپھکف خوده سياف به قومندان جھادی سرب استاددر نتيجه 

که کوه ودامنه ھای کوه ھای  ھمان طوری، ی ھای مردمائدار تی رامانندداده که جايدادھای ميراثی قاضی موسی ھس

 .فروش برسانيده ھم ضبط وب را ی ھای اين مرتدائ داريد،کابل رابه فروش رسانيد

به  مانده چرا (...)سياف طعنه داده که ازآھن  استاد را وھم برادران احمدشاه مسعودمشھوربه حلواخورک ھای سرقبر

بلکه تنھاخبرنگاربينام، ه ريوی کانادنمی زنيدکه ناتاون طنزی وانتقادی بينام درتورنتوايالت ۀامدھن خبرنگارماھن

ازيکطرف استاد می گويدمن .  ھم برسده ایبوی جوس آن به دماغ خامن و ايت کابل پرس ھم ليک کند قلم سدايپرکاغذ و

که  می دھد دستور ديگرقومندان سياه قلب خودرابيان دارم وازطرف آزادی  احترام به انسان وانسانيت وآزادی فردی و

ت اين رانداشته باشندکه نام تجاران أجر ديگر و تاپند به گرگان قلم شود ميراثی قاضی موسی ھستی راضبط نمايد جايداد

 .دغيرحاضرازترس بسوزدقعبزن که مرا حاضر ی ببرند درجائباطنز دين ومذھب رارک وراست ويا

 زندگی می کنم نه تنھا چندسال شده که ازافغانستان برآمده ام وسی سال شده که درکانادا  ومن بيشترازسی! آقای سياف

 خورم وپرده خودمی کنم من عله خود را می ست کارندارم شيست غيرکمونيکه به دين ومذھب آيديالوژی وکمون

 و مذھب می کنيد رت سردين وتنھا چيزی که است شمامردانه تجا شما و بيشترازشماغرب زده شده ام حاال فرق بين ما

 .رابه وحدت وھمدلی دعوت می کنيد ت شودآنھاراگرضرو و بين مليت ھای افغانستان تفرقه می اندازيد

شکم گاگاه  می گويم آلوترش است به خاطرکم کردن باد دستم به آلونمی رسد به دھن من که کسی ملی پوست نمی کند

 کنيد تحريک می و ديدستورمی دھ مردمان بی سواد به چرا زرگ داريدحوصله ب رھبرملت ھستيد چيزی می نويسم شما

 وراا بسته کنيم و انتحاریش کمربند درکمرداخل افغانستان گردد مجبورشود تا که جايدادھای قاضی موسی راضبط کنيد
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 پوليس ھم به .ھيمکنترول مانند کفايت هللا آن راانفجارد يم وباريمودئدرچھارراه عام پارک نما بی ھوش سازيم موتررا

 شما و وليت به گردن خودبگيردؤ کرده وطالب ھم ماننداحمد پوده مسبا بم انتحارکه طالب  خبرنگار بی بی سی بگويد

ديگرگردن پتی پيش زنھانمی . رکعت نمازشکرانه بخوانيدکه انسان ھای کشته شده رابه بھشت رسانيد شب چند

 .وغسل ھم سرشان فرض نيست کنندھرکدام شان ھزارزن وبچه دراختياردارند

 چاره ندارم وآدم ترسو وبزدل ھم ھستم زبان پشتوھم نمی دانم که به کرزی برسم شعيه ھم نيستم که خليلی !آقای سياف

 .شھکاری ھای دوستم نوشته ام که پيش ازبک ھم روی ندارم باالی آن قدر و ومحقق ازمن دفاع کند

 سازش کنم وآب  ویم نتوانستم که بايازليزنورستان به پنجشيرآورده بود وی رادوستانم  که خودم و احمدشاه مسعود 

جوازمردی  نيمش با اين ضرب المثل آشنا ھستندۀ من ضرارمقبل وبرادردرآسياب روس وآی اس آی بريزم پسران عم

خودم ر دخالصه پلھای عقب خو. خون شرکی ھم انکارمی کنند از  واگرسرشان فشاربيايدکم کن سالھا فارغ بال باش

 شرطی که شماه آن ھم ب.  که به من مانده توبه نامه می باشدیراھ ويران نموده ام راه برگشت به افغانستان ندارم تنھا

که من ھم کمترازمارشال فھيم   مجاھدپنجشيری وياطالب قندھاری باشدۀکه ازخانواد به من زنی پيداشود يا و قبول کنيد

 ۀفکرنکنيدکه من ازبزدلی به بھان! آقای سياف .تونشان بدھم که يک نان چندفطيراستبادی گارد نداشته باشم آن وقت به 

طنزعذری پيش کرده ام من سی وچندسال شده که ازميراث پدری چيزی نه گرفته ام ونه خورده ام ونه برده ام 

  ندارم ازشيرمادربه شماحالل تراست من به جنگ روباه وشغال کاری از ديگرغاصبين بگيريد اگرمردشويد

خورک ھای  وقتی که شنيدم ازحلوا آدم شناس ھستيد و مردخيلی ھوشيار کردم که شما من فکرمی! آقای سيافراستی 

که  طوری سرزاغ بودنه بگيريد ديمی خواھ و پدری من کمک خواسته ايد به خاطرضبط جايداد سرقبراحمدشاه مسعود

حاال که اسھال ھای سياسی رابه کاه گل کردن بام  ل کل نبوديدنمی بودعق اگردستگاه ھای جاسوسی باشما معلوم می شود

تنھاراه موفقيت تان دست زدن به عالوۀ قالدۀ عربستان سعودی، . معلوم است که شماھم بيچاره شده ايد سياست می طلبيد

ک می  چاالروباه. وکاجی بی است که خودشما بھترازمن می دانيد سيا دستگاه جاسوسی ايران ، به دامن آی اس آی ،

 به اميدپيروزی استادسياف .بود وشيرتقسيم کندکه آن روباه توخواھی گرگ  تواندکه جسدگاوشکارشده رابين خود،

درانتخابات اگرانتخابات صورت بگيردھمين ديگ وھمان آش يعنی ھمين مليت ھای بيخبروھمين رھبرگرگ درلباس 

 ميش

وآب  دل خودرايخ کنيد ديدشنام بدھ مرا می توانيد وشما شويدمن ايميل خودرا داده ام که مزاحم سايت ھان: نوت 

 ۀ من است که شمارا به مقصدمی رساندھمۀداگرچيزی دست تان آمدمرافراموش نکنيداين نوشتيآسياب سياف ھابريزرد

به اتفاق می خورنداگرمشکل پيش . تنھاخران است که سرآخورباھم نمی جنگند. حيوانات سرآخورباھم می جنگند

  درکمرمکربسته اند هھبران جھادی وطالبی ازاين رازباخبرھستندواين سالح را ھميشآيدر
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